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УКАЗАНИЯ 

 
І.Описание на предмета на поръчката 

      1.1.Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на поръчка с предмет: 

„Периодична доставка, осъществена  чрез покупка на хранителни продукти и 

напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на 

организиран ловен туризъм за нуждите на ТП ДЛС „Шерба” за 2016г. , по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия, Месо и месни продукти, Риба и 

рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Плодове и зеленчуци, Варива, 

подправки и други хранителни продукти и напитки„; 

Обособена позиция № 2 – „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ 

запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания“ 

 

      1.2.Процедурата е открита във връзка със Заповед №438 от 30.11.2015г. на 

директора на СИДП ДП Шумен. 

 

      1.3. Технически параметри на поръчката: 

Относно първа позиция: 

  Наименование 

 мярка      

1 СВЕЖИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ     

  домати килограм   

  пипер килограм   

  краставици килограм   

  картофи килограм   

  зеле килограм   

  салатки брой   

  лук килограм   



 Лук зелен връзка  

  моркови килограм   

  чесън килограм   

 Чесън пресен връзка  

  Чушки килограм   

  тиквички килограм   

 Гъби килограм  

 Магданоз, целина, копър връзка  

 Ябълки килограм  

 праскови килограм  

 круши килограм  

 грозде килограм  

 банани килограм  

 портокали  килограм  

 грейпфрути килограм  

 киви килограм  

 лимони килограм  

 нектарини килограм  

 мандарини килограм  

2 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ     

  боб килограм   

  ориз  килограм   

  леща килограм   

3 ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ     

  хляб 0,700 брой   

  брашно пшенично бяло килограм   

 Брашно царевично килограм  

  Фиде, спагети, макарони      0,500 кг брой   

  галета  0,100 кг брой   

4 ПАКЕТИРАНИ ИЗДЕЛИЯ    

  Сол Кг   

  Морска сол Кг   

  Захар Кг   

 Пудра захар Кг  

  Захарчета за кафе  Бр   

  Суха сметана за кафе 10 бр. Бр   

  нишесте  0,100 кг брой   

  Мед пакетчета     

  Чай – билков, плодов, черен,зелен Бр   

  Кафе за еспресо кг   

5 БЕЗАЛКОХОЛНИ     

  

безалкохолни напитки по 0.250л 
/кола, фанта, спрайт, тоник или 
еквивалентно / брой   

  

безалкохолни напитки по 2.5 л /кола, 
фанта, спрайт, тоник или 
еквивалентно / брой   

  
безалкохолни напитки от 2 л /кола, 
фанта, спрайт, тоник или брой   



еквивалентно / 

  нектари   -    1 ,000 л брой   

           ябълка   брой   

           праскова  брой   

           кайсия   брой   

  нектари  -  0,300 л брой   

           ябълка   брой   

           праскова  брой   

           кайсия   брой   

  минерална вода 1,500 л брой   

  минерална вода 0,500 л брой   

  газирана вода  0,500 л брой   

6 АЛКОХОЛ     

  ракия     

      обикновена 0.750 л брой   

     обикновена 1.000 л брой  

      специална  0,700 л брой   

     специална 1.000 л брой  

       друга брой   

  водка     

       обикновена 0,500 л брой   

       обикновена 0,700 л брой   

       обикновена 1.000 л брой  

       специална 0.500л брой  

       специална 0.700 л брой  

       специална 1.000 л брой  

  бира     

     Загорка 0,500 л брой   

      Туборг 0,500 л брой   

      старопрамен 0,500 л брой   

      Бекс 0,500 л брой   

      каменица 0,500 л брой   

  вино -  бяло     

      траминер търговище 0,750 л брой   

      катаржина   0,750 л брой   

      куесчън марк   0,750 л брой   

      шардоне   0,750 л брой   

  вино – червено     

      мерло асеновград  0,750 л брой   

      каберне совиньон  0,750 л брой   

      друго брой   

  уиски     

      джак даниелс  0,700 л брой   

      джони уокър 0,700 л брой   

7 МЕСО    

  свинско свинско     

               бут килограм   

               вратна пържола килограм   



               гърди килограм   

               бонфиле килограм   

                кайма килограм   

              кебапчета брой   

              кюфтета брой   

              наденица килограм   

  телешко месо     

               шол килограм   

               шкембе килограм   

               кайма килограм   

  пиле     

          охладено килограм   

          замразено килограм   

          филе килограм   

          бутчета килограм   

          воденички килограм   

  риба     

         сьомга килограм   

         шаран килограм   

         бяла риба килограм   

         калкан килограм   

         скумрия килограм   

8 ДЕЛИКАТЕСИ     

  филе  елена килограм   

  суджук килограм   

  амбарица килограм   

  бекон килограм   

  говежда пъстарма килограм   

  луканка – карловса килограм   

                 чановете килограм   

                 орехите килограм   

  луканков салам килограм   

  пушен врат килограм   

  пушено филе килограм   

  роле трапезица килограм   

  шпеков салам килограм   

9 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ     

  кисело мляко – 4.5% брой   

                             2% брой   

  прясно мляко  брой   

  сметана 1,000 л брой   

 Сметана доза 10 бр брой  

  сирене от краве мляко българско килограм   

    

  кашкавал от краве мляко килограм   

    

  салата снежанка килограм   

  салата руска килограм   



      

  Краве  масло   0,250 кг брой   

 Краве масло доза брой  

  маргарин 0,500 кг брой   

 10 ПОДПРАВКИ ПАКЕТИРАНИ      

  червен пипер 0,100  кг брой   

  черен пипер   0,10 кг брой   

  сол   1,000 кг брой   

 Чубрица 10 гр брой  

 Кимион 15 гр брой  

 Дафинов лист 8 гр брой  

 Бахар 8 гр брой  

 За агнешко месо брой  

 За риба брой  

 За свинско месо брой  

 За телешко месо брой  

 Шарена сол  брой  

 Канела брой  

 Бакпулвер брой  

 Амонячна сода брой  

 Ванилия брой  

11 Други хранителни продукти   

 Олио 1 л Бр  

 Оцет – винен, ябълков Бр  

 Зехтин 1 л бр  

 Маслини Кг  
 
 

Относно втора позиция: 

  Наименование 

 мярка      

1 Стерилизирани консерви    

  стерилизирани -гъби        0,650 кг брой   

                             пипер 0,680 кг брой   

                            краставички  0,520 кг брой   

 Зелеви листа брой  

 Лозови листа брой  

 Лютеница 0,500 кг брой  

 Грах брой  

2 ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ    

  бисквити брой  

  баклава брой  

  еклери брой  

  бишкоти брой  

  вафли брой  

  кекс брой  

  меденки брой  

  дребни сладки брой  

3 ЯДКИ   



      бадеми килограм  

      фъстъци килограм  

      орехи килограм  

      лешници килограм  
 

 

Забележка: Видовете хранителни продукти и напитки  са прогнозни и не 

обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора 

между Възложителя и Изпълнителя. Същите се изпълняват според възникналата 

необходимост от доставката  им. Изпълнението на доставките се извършва единствено 

и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от тях, 

съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по позиции. 

 

II.Квалификационни изисквания 

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на 

Търговския закон, както и техни обединения, което има регистриран обект за 

производство или търговия с храни по чл. 12, ал.2 от ЗХ  

         Предвид обстоятелството, че предмета на поръчката, относно позиция №2  е 

включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърден 

с Решение №551/25.07.2014 г. на Министерски съвет на Р. България, поръчката 

относно втора позиция  е предназначена за участие само на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.  Оферти 

за втора позиция могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които 

поръчката относно втора позиция е запазена, съгласно чл.16г, ал.6 от ЗОП.  

Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, следва да посочи в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в 

еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Офертите на други 

заинтересовани лица относно втора позиция се разглеждат само ако няма: 1. участник, 

за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. 

участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на 

възложителя.Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на 

хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от 

ЗОП при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено 

производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем 

той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при 

условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 

за което се представя информация , съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП.            

Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за 

изпълнение предмета на поръчката 

   Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените 

от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията 

на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения 

пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. 

Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, 

който  



- не разполага с регистриран обект за производство или търговия с храни по чл. 12, 

ал.2 от ЗХ , (доказва се със заверено ксерокопие на Удостоверение за регистрация, 

издадено от БАБХ/РЗИ); 

Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях 

са задължителни за участниците. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово 

предложение), не е представена по съответните образци, възложителят може да 

отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от 

документацията за участие.  

След 01.10.2014 г., по силата на чл. 226 от ЗОП, възложителите на обществени 

поръчки са длъжни да публикуват на своя профил на купувача в интернет протоколите 

и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедури по ЗОП, както и 

сключените договори за обществени поръчки и приложенията към тях. 

В случай, че в бъдещия договор, клаузите на който ще бъдат предмет на договаряне, 

както и в приложенията към него, се съдържа чувствителна търговска информация, 

имате право да представите декларация за конфиденциалност по чл. 33. ал. 4 от ЗОП, 

въз основа на която определени части от протокола/договора няма да бъдат публично 

оповестени. Цената по договора не може да бъде посочвана като конфиденциална. 

 
 

III.Изисквания към изпълнението на обществената поръчка 

3.1. Минимални изисквания към доставките: предлаганите/доставени 

хранителни продукти трябва да са: 

- с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставката; 

- да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората; 

- да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните), Наредба №5/25.05.2006г. 

за хигиената на храните и Наредба за специфичните изисквания към млечните 

продукти; 

- опаковани в съответствие с изискванията по Наредба за изискванията за 

етикирането и представянето на храните, гарантиращо възможност за тяхното 

съхранение при обичайни за продукта условия; 

3.2. Условия за доставка: 

Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс по 

позиции, определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях 

може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

но не го обвързват с тяхното пълно усвояване. 

        Доставките,  следва да се извършат в максимален срок до 2(два) часа след 

подадена изрична устна заявка по телефон или  писмена по електронна поща или факс 

франко обекта на  Възложителя : Станция „Шерба“, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна.  

        Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените 

артикули по позиции , съгласно одобрената „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ”  

неразделна част от настоящата документация на публичната покана с включени всички 

разходи свързани с изпълнението на доставките . Предложените от участниците 

единични цени за съответните артикули не следва да бъдат по- високи от 

обявените в търговската мрежа 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 



 Непосочването на единична цена на някой от изброените в одобрената 

„СПЕЦИФИКАЦИЯ” артикули към настоящата публична покана е основание за 

отстраняване на участниците. 

    

        3.3.Количество и стойност на всяка отделна доставка: 

- количеството на всяка отделна  доставка се извършва единствено и само след 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде 

направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях, съгласно 

посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- няма ограничение в  количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. 

доставка може да бъде извършена и за минимална стойност) 

             

 

IV.Финансови параметри 

4.1. Прогнозната стойност за изпълнение на обекта на поръчката е в общ размер на 

10000 (десет хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, а по позиции , 

както следва: относно първа позиция: в размер на 9200,00 /девет хиляди и двеста/ лева 

без ДДС, относно втора позиция: 800,00 /осемстотин/  лева без ДДС,  за която сума се 

сключва договор по позиции. Посочената стойност е прогнозна и не е задължителна за 

усвояване в пълен обем от Възложителя. 

4.2. Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на предложените 

продажни цени, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. В нея трябва да са 

включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи 

доставката разходи - франко място на доставката. 

4.3. Начин на плащане: Стойността на всяка отделна доставка се заплаща в 

лева, в брой или по банков път с платежно нареждане в 10( десет) дневен срок след 

издаване на данъчна фактура и приемо- предавателен протокол за извършена 

доставка.  

       4.4.При необходимост от извършване на доставки на артикули извън посочените в 

техническата спецификация за съответната позиция, участникът предлага в 

съответното ценово предложение  отстъпка в размер на  % /процент/ от обявените цени 

в обекта си  за съответния вид. 

 

V.Срокове на обществената поръчка 

5.1. Срок на договора- 31.12.2016г. или до изчерпване на финансовия ресурс по 

позиции  и се прекратява при наличие на всяко едно от посочените две основания.  

5.2. Срок на валидност на предложението- 30 дни от крайната дата за депозиране 

на оферти 

 

VI.Условия и ред за подаване на офертите 

 

6.1.Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на ТП”ДЛС Шерба”, на адрес: п.к. 9110, офис:  с. Старо Оряхово, 

община Долни чифлик, област Варна, ул.”Дунав” №8 , в срока определен в Публичната 

покана и настоящите указания. 

 

6.2.Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 

наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 



 

VII.Изисквания към офертите 

 

7.1.Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една 

оферта. 

7.2.Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

7.3.Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника 

съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това 

лице. 

 7.4.Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, без 

поправки и/или изтривания. 

 

VIII.Съдържание на офертата 

 

Офертата следва да съдържа следните документи, които се поставят в 

запечатан, непрозрачен плик:  

 

8.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 

лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в 

официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

8.2. Предложение на участника- по образец ,   където в случай че участника е 

специализирано предприятие  е необходимо да впише и номера, под който е 

вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация 

относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз 
            8.3. Документ за регистриран обект за производство или търговия с храни по чл. 

12, ал.2 от ЗХ) закон за храните)-заверено от участника копие; 

           8.4. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията/за съответната 

позиция/.Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки 

и непреки разходи, данъци, такси и печалба. Предложените от участниците единични 

цени за съответните артикули не следва да бъдат по- високи от обявените в търговската 

мрежа 

 8.5. Техническо предложение- по образец за съответната позиция 

   8.6. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец

 8.7. Декларация за ЕИК. 

     8.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 

            8.9.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

     8.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител когато участникът 

ще ползва подизпълнител, декларацията се подписва задължително от лицето или 

лицата, които представляват съответния участник според документите му за 

регистрация; 

 8.11. Декларация съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП- в приложимите случаи. 



 

 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: до 19.01.2016год.-всеки работен ден 

от от 9.00 часа до  16.00 часа в административната сграда на стопанството, намираща се 

на адрес офис: с.Старо Оряхово, п.к.9110, обл.Варна, ул.”Дунав” №8. 

Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се 

извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може 

да се извършва по един от следните начини: 

 лично – срещу подпис; 

 по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

 чрез куриерска служба; 

 по факс; 

 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

 чрез комбинация от тези средства. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по някой от посочените по-горе 

способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.  

В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и 

само чрез профила на купувача на възложителя.  

Представените оферти ще бъдат отворени на 20.01.2016год. от 14.00 часа на 

посоченото място-в административната сграда на стопанството, намираща се в офис: 

с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.”Дунав” №8 

Срок на валидност на офертата- не по- кратък от 30 дни от крайният срок за 

депозиране на оферти. 

 

IX.Разяснения по документацията за участие 

           9.1. При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен най-късно на следващия ден да 

публикува в профила на КУПУВАЧА писмени разяснения по условията на 

обществената поръчка по направеното писмено искане. 

 

X.Оценка на офертите 

 

10.1.Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на 

изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва от назначената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия. 

10.2.Заседанието на комисията е публично при отваряне на офертите и на него 

могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

10.3.След отваряне на офертите, комисията обявява ценовите предложения и 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите 

и ценовите предложения. 

      10.4. Критерият за оценка на офертите е “най-ниска цена” посочена в 

приложения образец на ценова оферта . Оценката на всяка  оферта се получава като 

сума от предложените единични цени за  всички артикули за съответната позиция.   

Когато двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска цена, на 

първо място се класира участникът, изтеглен чрез жребий между съответните 

участници с еднакви ценови предложения.  

Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: 



Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като 

датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-

ниски цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето 

на жребия имат и лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и 

часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано на Профила на купувача на 

възложителя.   

Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при 

тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. 

Когато упълномощеното лице  за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало 

офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал 

или нотариално заверено копие.   

Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-

ниски цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на 

жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на 

участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са 

се явили представител/и на участниците, председателят на комисията пристъпва към 

тегленето на жребия.  

Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от 

пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.  

      10.5.Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценка на 

офертите и за класирането на участниците. 

 

XI. Сключване на договор 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва писмен договор с избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществената поръчка по представения към документацията проект на договор                                     

, след утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокола на комисията за получаването, 

разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. 

11.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени 

всички предложения от офертата на класирания на първо място участник, въз основа 

на която е определен за Изпълнител. 

 11.3. При подписване на договора определеният изпълнител следва да представи 

документите, посочени в чл. 101е, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона за обществените 

поръчки.Документите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 

препис. 

 11.4. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че 

той ще ползва подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, 

изпълнителят сключва договор/и за подизпълнение с обявения с офертата 

подизпълнител/и.  

В случай, че е заявено ползване на подизпълнители,  изпълнението на договора за 

обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за 

подизпълнение.   

Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 

офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на 

възложителя, заедно с доказателства, че не са нарушени забраните по чл. 45а, ал. 

2 от ЗОП.  

Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните 

споразумения към тях на своя профил на купувача.  



           11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може последователно да предложи сключване на 

договор при условията, посочени в т.9.1., 9.2. и 9.3. от настоящия раздел „Сключване 

на договор” с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, 

който е имал право да сключи договора:  

 11.5.1. Откаже да сключи договор. 

 11.5.2. Не представи някои от документите по чл. 101е, ал. 2, т.1 и т.2 от Закона 

за обществените поръчки. 

 11.5.3. Не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 

  

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

ЗОП, публичната покана и документацията за участие в процедурата.  

 
 

 


